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Para a sua apreciação, segue abaixo Orçamento para realização do Casamento no Carmel Charme 
Resort: 
 
ALUGUEL DE ESPAÇO 
LOCAL: CARMEL CHARME RESORT 
DATAS PREVISTAS: 2021 
CONVIDADOS:  
HORÁRIO PREVISTO: 17H ÀS 01H DA MANHÃ (08 horas de evento) 
VALOR ESPAÇO: R$ 14.600,00 para mínimo de 10 suítes reservadas. 

R$ 18.500,00 abaixo de 10 suítes reservadas. 
 
HOSPEDAGEM – MÍNIMO 05 E MÁXIMO 20 ACOMODAÇÕES – MÍNIMO 02 DIÁRIAS 
 

VALOR  DA  DIÁRIA 

SUÍTE SUPERIOR 
02 UNIDADES 

 

VALOR  DA  DIÁRIA 

SUÍTE LUXO  
06 UNIDADES 

 VALOR  DA  DIÁRIA 

SUÍTE PREMIUM 
05 UNIDADES 

VALOR  DA  DIÁRIA 

LOFT 
03 UNIDADES 

VALOR  DA  DIÁRIA 

LOFT HIDRO 
02 UNIDADES 

VALOR  DA  DIÁRIA 

BANGALÔ PREMIUM 
02 UNIDADES  

 
Suíte Superior: 40m², equipada com ar condicionado, telefone com linha direta, minibar, TV LCD Full HD 42” com canais por 
assinatura, cofre eletrônico, secador de cabelo e internet sem fio. Acomoda até 2 adultos e 2 crianças. 
Suíte Luxo: 47m², equipada com ar condicionado, telefone com linha direta, minibar, TV LCD Full HD 42” com canais por 
assinatura, cofre eletrônico, secador de cabelo e internet sem fio. Acomoda até 2 adultos e 2 crianças. 
Suíte Premium: Térreo, 47m², com varanda com acesso direto para a piscina, equipada com ar condicionado, telefone com 
linha direta, minibar, TV LCD Full HD 42” com canais por assinatura, cofre eletrônico, secador de cabelo e internet sem fio. 
Acomoda até 2 adultos e 2 crianças. 
Loft: Duplex, 62m², equipado com ar condicionado, telefone com linha direta, minibar, 2 TVs LCD Full HD 42” com canais por 
assinatura, cofre eletrônico, secador de cabelo e internet sem fio. Acomoda até 4 adultos ou 2 adultos e 2 crianças. 
Loft Hidro: Duplex, 62m², equipado com ar condicionado, telefone com linha direta, minibar, 2 TVs LCD Full HD 42” com 
canais por assinatura, cofre eletrônico, secador de cabelo, internet sem fio e jacuzzi na varanda. Acomoda até 4 adultos ou 2 
adultos e 2 crianças. 
Bangalô Premium: 134m², Equipado com ar condicionado, telefone com linha direta, minibar, TV LCD Full HD 42” com canais 
por assinatura, cofre eletrônico, secador de cabelo, jacuzzi e piscina exclusiva. Acomoda até 2 adultos e 2 crianças. 
 

 ATENÇÃO: O envio do orçamento não garante bloqueio do período; 
 Conforme nossa política, os 02 bangalôs são bloqueados exclusivamente para os casamentos, por ficarem 

próximos do local onde será realizada a cerimônia e buffet, evitando que não convidados utilizem da 
acomodação e possam demonstrar insatisfação quanto ao evento; 

 Incluso café da manhã, servido no restaurante do resort; 
 As diárias iniciam às 14:00 e encerram às 12:00; 
 01 (uma) criança de até 12 anos na suíte é free na hospedagem e café da manhã; 
 Não trabalhamos com reembolso; 
 Trabalhamos com pagamento antecipado de 20% na confirmação e o restante com até 60 dias antes do 

evento. Os pagamentos podem ser efetuados em depósito bancário ou cheque; 
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 Não é permitido fumar em nossas suítes e ambientes fechados do resort. Caso o nosso hóspede fume 
dentro da suíte, é cobrada uma taxa de R$600,00 em virtude da manutenção e limpeza completa e 
adequada do ambiente.  

 
BUFFET - SUGESTÃO 01  - R$ 290,00 por adulto / Criança de 05 a 12 anos paga 50% 

Mini Entradas volantes (02 horas de serviço) 
- Mini quiche de queijo 
- Robata de salada caprese 
- Mini Empada de caranguejo 
- Pastel de carne com ovo cozido e azeitona 
 
Finger Food volantes (02 horas de serviço) 
- Risoto de camarão 
- Arroz negro com bacalhau e creme de nata 
- Cuscus marroquino com ensopado de cordeiro 
- Anéis de lula a provençal  
 
Saladas/Entradas (mesa fixa – 03 horas de servço) 
- Salada verde (alface americano, rúcula, alface roxa) 
com manga e redução de balsâmico 
- Salada de batata com camarões e ervas  
 
Principais (mesa fixa – 03 horas de serviço) 
- Escalope de filet com molho espagnole 
- Serigado com molho veuloté e urucum  
- Penne a putanesca  
- Arroz branco 
- Arroz sete grãos com brócolis 
- Purê de batata amanteigado 
- Cenouras glaciadas 
 

 
Queijos/frios (mesa fixa – 03 hora de serviço) 
- Brie / Gorgonsola / Provolone 
- Gruyere / Emmental / Golda 
- Parmesão / Coalho / Lombo canadense 
- Presunto Parma / Salame / Peito de peru 
 
Geleias (mesa fixa – 03 horas de serviço) 
- Geleia Damasco, Amora, Laranja  
 
Pães Artesanais (mesa fixa – 03 horas de serviço) 
- Pão tigre / Pão preto / Pão português 
- Pão Cinco cereais / Pão de leite  
 
Frutas oleoginosas (mesa fixa – 03 horas de serviço) 
- Nozes 
- Castanha de caju 
- Castanha do para 
- Laranja cristalizada 
- Abacaxi cristalizado 
- Limão cristaliza  
- Damasco seco 
 
Sopa creme (01 hora de serviço – fim de festa) 
- Creme de legumes  
- Creme de jerimum com carne do sol
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SUGESTÃO 2 – R$ 385,00 por pessoa / Criança de 05 a 12 anos paga 50%  
 
Mini Entradas volantes (02 horas de serviço) 
- Folheado de bacon e calabresa; 
- Vol-au-vent de lagosta; 
- Pastel de camarão; 
- Pastel de queijo com tomate seco. 
 
Finger Food volantes (02 horas de serviço) 
- Risoto de cogumelos;  
- Polenta cremosa com ragu de pato; 
- Brandade de bacalhau; 
- Quiche de alho poro. 
 
Saladas/Entradas (mesa fixa – 03 horas de 
serviço) 
- Salada de rúcula, tomate seco, nozes e molho de 
iogurte; 
- Salada de agrião, bacalhau e tomate confitado; 
- Salada jardineira parson (broto de feijão, 
berinjela, endivia, radicchio) temperado com 
redução de balsâmico. 
 
Principais (mesa fixa – 03 horas de serviço) 
- Filet com molho de cogumelos; 
- Arroz de frutos do mar; 
- Salmão com molho terra e mar; 
- Penne com frutos do mar; 
- Batata rústica; 
- Arroz de amêndoas; 
- Arroz branco; 
- Ratattuille à provençal. 
 
Queijos/Frios (mesa fixa – 03 horas de serviço) 
- Brie; 
- Roquefort; 

- Provolone; 
- Gruyere; 
- Emmental; 
- Golda; 
- Parmesão; 
- Coalho; 
- Lombo canadense; 
- Presunto parma; 
- Salame; 
- Peito de peru 
 
Geléias (mesa fixa – 03 horas de serviço) 
- Damasco, Amora, Laranja. 
 
Pães Artesanais (mesa fixa – 03 horas de serviço) 
- Tigre; 
- Pretos; 
- Português; 
- Sete cereais; 
- Pão de leite. 
 
Frutas Oleginosas (mesa fixa – 03 horas de serviço) 
- Nozes; 
- Castanha de caju; 
- Castanha do pará; 
- Laranja cristalizada; 
- Abacaxi cristalizado; 
- Limão cristalizado; 
- Damasco seco; 
 
Fim de festa (01 hora de serviço)  
- Sopa de salmão defumado com erva principe; 
- Sopa de aspargo com chantilly de açafrão.
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SUGESTÃO 3 - R$ 435,00 por pessoa / Criança de 05 a 12 anos paga 50%  
 
Mini Entradas volantes (02 horas de serviço) 
- Vol-au-vent de camarão 
- Folhado de carne do sol 
- Tapioquinha frita com geléia de pimenta 
- Bolinho de Bacalhau 

 
Finger Food volantes (02 horas de serviço) 
- Arroz nordestino (carne do sol, charque, ovo, 
cebolinha)  
- Ramequins de Camarões alho e óleo 
- Casquinha de caranguejo 
- Risoto de mexilão 
 
Saladas/Entradas (mesa fixa – 03 horas de serviço) 
- Salada Carmel (camarão, palmito, tomate cereja, 
azeitona) 
- Releitura salada caprese  
- Mix de folhas(alface americana, agrião, rúcula), 
com parma, molho e de mostarda. 
 
Principais (mesa fixa – 03 horas de serviço) 
- Rondelli de carne do sol com queijo de coalho e 
molho de nata 
- Robalo com manteiga de camarão e alcaparras  
- Escalope de filet com queijo coalho e molho 
agridoce 
- Arroz de castanha de caju 
- Arroz branco 
- Couve flor gratinado 
- Batata bolinha salteada 
 
Queijos/frios (mesa fixa – 03 horas de serviço) 
- Brie,  
- Roquefort,  

- Provolone,  
- Gruyere,  
- Emmental,  
- Golda,  
- Parmesão,  
- Coalho. 
- Lombo canadense,  
- Presunto parma,  
- Salame,  
- peito de peru 
 
Geleias (mesa fixa – 03 horas de serviço) 
- Damasco, Amora, Laranja  
 
Pães Artesanais (mesa fixa – 03 horas de serviço) 
- Tigre  
- Pretos 
- Portugues 
- Sete cereais  
- Pão de leite (06 pacotes)  
 
Frutas Oleoginosas (mesa fixa – 03 horas de serviço) 
- Nozes, 
- Castanha de caju,  
- Castanha do para,  
- Laranja cristalizada,  
- Abacaxi cristalizado, 
- Limão cristalizado,  
- Damasco seco. 
 
Fim de festa (01 hora de serviço)  
- Abobora com carne do sol 
- Sopa de peixe com controuns
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CONSIDERAÇÕES GERAIS:  
 

- Bebidas inclusas:  Água sem gás, Refrigerantes gelados e gelo para whisky. 
- Valores de diárias: a serem informados em proposta mediante período e disponibilidade. Valores podem variar 
com o período, as tarifas de hospedagem são flutuantes. 
- Alterações Buffet: O resort não se obriga a fornecer no dia do evento serviços cuja quantidade exceda em 10% 
do número contratado, a menos que informado até 15 dias antes do evento, mediante disponibilidade do resort.  
- Cobranças de Excedentes Buffet: O valor cobrado pelo excedente até 10% é o mesmo valor contratual e 
no caso em que o resort oferecer o serviço excedido aos 10%, será cobrado 50% do valor a mais do que o 
valor de cardápio para esse serviço. 
- Gratuidades: A Noite de Núpcias do casal será concedida FREE no Bangalô Premium; 
- Direito de imagem: O resort tem o direito de utilizar das imagens realizadas referente estrutura 
montada para o evento no intiuito de divulgação para os nossos parceiros e clientes. 
- No valor do Buffet está incluso água e refrigerante;  
- Dispomos de uma grande variedade de canapés, dos quais poderão trocados  na degustação pelos que foram 
sugeridos, sem nenhum custos ( as sugestões deverão estar dentro dos valores sugeridos pelo hotel); 
- Não cobramos taxa de rolha e as bebidas são por conta do contratante (noivos); 
- O hotel disponibiliza 01 (hum) garçom  para cada mesa de 15 convidados; 
- Só serão aceitos os seguintes serviços de A&B de terceiros: mesa de bolo, mesa de doces e mesa de 
coquetéis; 
- As sobras do buffet serão considerados como “perda”, não liberamos a saída de alimentos do hotel; 
- O hotel não se obriga a fornecer no dia do evento serviços cuja quantidade exceda em 10% do número 
contratado, a menos que informado até 72 horas antes do evento, mediante disponibilidade do hotel; 
- Cobrança de Excedente do horário da festa: O horário de término do evento será até 01h00 do dia 
posterior ao evento, caso a festa venha ultrapassar o horário estipulado do Evento, cobraremos o 
adicional de R$ 1.000,00 por hora excedida. A festa entre as 17 horas até às 20 horas acontecerá na área 
externa, ao ar livre. Às 20 horas até 01 hora da manhã, o evento deve acontecer no espaço interno 
(dentro do Restaurante Frente-Mar) 
Gerador: Abastecimento de energia extra será de responsabilidade do contratante. 
- Local do Som/ Banda / DJ: O espaço a ser utilizado é DENTRO do Restaurante Praia de Vidro, de Frente 
para o Mar; 
- Conforme lei 8097 de 02 de dezembro de 2007, art. 3 – O nível máximo de som permitido a alto 
falantes, rádios, orquestras, instrumentos isolados, bandas, aparelhos ou utensílios sonoros de qualquer 
natureza usados em residências, estabelecimentos comerciais, festivais esportivos, comemorações e 
atividades congêneres passa ser setenta decibéis na escala de compensação a (70dba) no período diurno 
de 06:00h às 22:00h, medidos a 2,0m dos limites do imóvel onde se encontra a fonte emissora. No 
horário noturno compreendido entre 22:00h e 06:00h o nível máximo de som e de sessenta decibéis na 
escala de compensação A(60dBA), medidos a 2,0 metros dos limites do imóvel onde se encontra a fonte 
emissora sendo o nível máximo de 55dBA,medidos dentro do limite do imóvel onde dá o incômodo. O 
volume de som deve ser mantido dentro desses limites. 
- As despesas decorrentes por eventuais danos causados às instalações do Hotel, por qualquer pessoa 
presente ao evento (convidado, fornecedor), será de única e exclusiva responsabilidade do contratante, 
ficando o Hotel autorizado a cobrar tais importâncias. E principalmente que o Hotel não se responsabiliza 
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por danos causados por casos fortuitos e de força maior, como: falta de energia, queda de energia, 
quebra ou falha nos equipamentos (de sua responsabilidade), entre outros considerados. 
- Despesas com decoração, iluminação e demais serviços ou estrutura além do que o hotel possui e não 
inclusos neste contrato é de responsabilidade do contratante (noivos).  
- O local do evento a ser considerado é o local fechado na negociação e orçamento, não acataremos 
mudanças em cima da hora; 
- Forma de pagamento: antecipado em espécie, depósito bancário ou cheque 
- Preços poderão sofrer reajuste de acordo com a política econômica do governo.  
Forma de pagamento:  20% do valor total no ato da assinatura do contrato, 50% do valor total com até 90 
dias, e restante pré-pago com 30 dias antes da realização. Não trabalhamos com reembolso.  
Cancelamento: Após assinatura de contrato, no caso de cancelamento por parte do contratante; será 
cobrado 50% do valor do evento (diária de salão e de serviços de Alimentos e Bebidas) e para 
hospedagem, cancelamento sem ônus com até 60 dias antes do primeiro check-in. Após este prazo, o 
valor integral de apartamentos deve ser pago.  
Alterações permitidas até 15 dias antes do evento sem diminuição de Rooming Nights. Caso seja feito 
algum cancelamento após o prazo de 15 dias será cobrado de forma integral de acordo com o contratado. 
Cláusula para bloqueio de apartamentos: (a partir da assinatura de contrato): o bloqueio de 
apartamentos por adesão será garantido por 120 dias para eventos a partir de 12 meses à frente. 
Para eventos entre 6 e 12 meses à frente; bloqueio garantido em 90 dias. 
Para eventos dentro de 3 a 6 meses; bloqueio garantido em 30 dias. 
Abaixo de 3 meses: mediante negociação prévia. 
 
 
Desde já agradecemos a preferência pelo Carmel Charme Resort e nos colocamos à disposição no que se 
fizer necessário. 

 
Atenciosamente, 

 
Humberto Egydio  
Gerência Comercial  
Tel: (85) 3266.6148 

 
 

 


